
A költészet napja 
 

   A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta József Attila születésnapján, április 

11-én ünneplik. (Márai Sándor is ezen a napon született, 1900-ban.) 

    Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, 

költőtalálkozókkal és -versenyekkel tisztelegnek a magyar líra előtt. 

 

   1998-ban a költészet napját tizennégy magyar költő (Bella István, Beney Zsuzsa, Borbély 

Szilárd, Ferencz Győző, Géher István, Kalász Márton, Kántor Péter, Kodolányi Gyula, 

Lászlóffy Aladár, Parti Nagy Lajos, Takács Zsuzsa, Tőzsér Árpád, Varró Dániel, Balla 

Zsófia) úgy ünnepelte, hogy közösen írtak egy szonettkoszorút Weöres Sándor Hála-áldozat 

című szonettjének két-két megadott sorából (a szonettkoszorú ugyanis 14 szonettből áll). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az idei programok közül mindenkinek ajánljuk:  
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József Attila életrajza 

Született: 1905. 04. 11 Budapest 

Elhunyt: 1937. 12. 03 Balatonszárszó 

Két idősebb nővére Eta és Jolán volt. József Attila 3 éves 

volt, mikor édesapja elhagyta a családot. Hihetetlen 

szegénységben és nyomorban éltek, az édesanya nagyon 

nehezen tudta eltartani a három gyereket és fizetni a 

lakbért.  

Végül a két kisebb gyereket, Attilát és Etelt a 

Gyermekvédő Liga gondjaira bízta, akik 1910-ben 

nevelőszülőkhöz adták őket Öcsödre, ahol József Attila 

egy tanyán dolgozott cserébe az ellátásért. 

1919-ben bekövetkezett halála után József Attilát sógora, 

Makai Ödön vette szárnyai alá. Egy jó középiskolába 

járatta Attilát, aki később a szegedi Tudományegyetemre 

jelentkezett, hogy középiskolai tanár lehessen. Az 

egyetem elutasította, amikor Horger Antal a provokatív 

versei miatt a tanításhoz alkalmatlannak nyilvánította. 

Ettől a ponttól kezdve megpróbálta saját magát fenntartani 

abból a kis pénzből, amit a saját versei publikálásával keresett. 

1937-ben, Balatonszárszón, vonatbalesetben halt meg. A legszélesebb körben elfogadott nézet, hogy 

József Attila öngyilkos lett,  de  akadnak  olyan  szakértők,  akik  állítják, hogy pusztán baleset történt. 

Verseskötetei: A szépség koldusa, Nem én kiáltok, Nincsen apám, se anyám, Döntsd a tőkét, ne 

siránkozz, Külvárosi éj, Medvetánc, Nagyon fáj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                    József Attila: Születésnapomra 

Harminckét éves lettem én - 

meglepetés e költemény 

csecse 

becse: 

ajándék, mellyel meglepem 

e kávéházi szegleten 

magam 

magam. 

Harminckét évem elszelelt 

s még havi kétszáz sose telt. 

Az ám, 

Hazám! 

Lehettem volna oktató, 

nem ily töltőtoll koptató 

szegény 

legény. 

De nem lettem, mert Szegeden 

eltanácsolt az egyetem 

fura 

ura. 

Intelme gyorsan, nyersen ért 

a „Nincsen apám” versemért, 

a hont 

kivont 

szablyával óvta ellenem. 

Ideidézi szellemem 

hevét 



s nevét: 

„Ön, amig szóból értek én, 

nem lesz tanár e féltekén” - 

gagyog 

s ragyog. 

Ha örül Horger Antal úr, 

hogy költőnk nem nyelvtant tanul, 

sekély 

e kéj - 

Én egész népemet fogom 

nem középiskolás fokon 

taní- 

tani! 

                                                                                                1937. április 11. 

 

A költő egy kávéházban, kávéházi szegleten üldögélve éppen 

születésnapi verset ír saját magának. A vers centrumába élete 

nagy sérelmét, a Horger Antallal való incidensét állítja, s a 

neki szánt dacos válaszrészben a ˝honnak˝ is szól. A 

társadalom tehet a költő haláláról. A vers az élet múlásának 

élményéhez kötődik. Ez volt az utolsó születésnapja… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



József Attila utóélete 

 

József Attila-díj 

A József Attila-díj a Minisztertanács által 1950-ben alapított, 

kiemelkedő irodalmi tevékenységért adományozható, a 

művészeti középdíjak kategóriájába tartozó irodalmi díj. A 

mindenkori kulturális miniszter az érdekelt szakmai szervezetek 

véleményének meghallgatásával osztja ki.  

József Attila nevét viselő intézmények: 

- Makói József Attila Gimnázium (ide került internátusba) 

- Szegedi Tudományegyetem (Szegeden járt és rengeteg költő 

barátjával itt ismerkedett meg) 

 -József Attila Színház (Budapesten született) 

-József Attila-szobor (Hódmezővásárhely, Ózd, Nagyvárad) 

 

„Nappal hold kél bennem s ha kinn van az 

éj - egy nap süt idebent.” 

 

„Nagy, mély szemed reámragyog sötéten 

S lelkemben halkal fuvoláz a vágy.” 

 

Néhány József Attila-díjas költő  
Berg Judit 2011 

                        Böszörményi Gyula 2007 

Varró Dániel 
Lackfi János 

Gazdag Erzsi 

2005 
2000 
1978 
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